Поштовани корисници апликације „Електронски портфолио за наставнике, ученике,
васпитаче, директоре“,
Драго нам је што можемо да вас обавестимо да је Академија Филиповић расписала
конкурс за

„Најуређенији електронски портфолио 2020“
Тим поводом позивамо Вас да, сви ви који сте корисници електронског портфолиа,
учествујете у овом изазову и освојите веома вредну награду.
Ваш задатак је да омогућите приступ свом налогу и да Академији Филиповић проследите
адресу за приступ (дељењем портфолиа) на е-маил адресу:
akademijafilipovic@gmail.com најкасније до 31..08.2020. године.
Најуређенији портфолии биће награђени вредним наградама на традиционалном
скупу/конференцији „Дани Академије Филиповић 2020“ у Јагодини, 19.09.2020. године.
У складу са „Правилником о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања
наставника, васпитача и стручних сарадника“, који обавезује наставнике на стално развијање
компетенција ради квалитетнијег обављања посла и унапређивања развоја ученика и Оквиром
дигиталних компетенција – Наставник за дигитално доба 2019 (https://zuov.gov.rs/wpcontent/uploads/2019/08/2019_ODK_Nastavnik-za-digitalno-doba.pdf) који
представљају меру образовне политике за развој дигиталног образовања, Академија Филиповић
помаже наставницима/професорима/васпитачима у вођењу електронског портфолиа
(Стратегијом је у тачки 6.3 истакнут и Е-портфолио као одраз професионалног идентитета
наставника, коришћење истог као подршка наставном процесу)
Апликација „Електронски портфолио“ користи се званично од 2014. године, и у
потпуности је прилагођена предшколским установама, основним и средњим школама,
уметничким
(музичким
и
балетским)
школама,
као
и
специјалним
школама. Електронски портфолио Академије Филиповић представља најквалитетнији и један
од најкориснијих алата у образовном систему у Србији, што потврђује велики број корисника и
њихови позитивни коментари и похвале. У Србији апликацију користи око 10.000 наставника.
Програм је присутан у Црној Гори и Републици Српској где се по свим параметрима очекује
експанзија коришћења апликације у 2020. години

Ове године, за разлику од предходних, право учешћа на конкурсу за најуређенији портфолио
имаће предшколске установе и школе кориснице апликације. Предшколске установе и
школе пријаву за учешће на конкурс послаће на емејл:
akademijafilipovic@gmail.com најкасније до 31..08.2020. године. Очекују вас вредне награде (
интерактивне табле и студијско путовање).
Програмерски тим Академије Филиповић развио је и пласирао апликацију Е-вртић, који
омогућава предшколским установама да воде радне књиге васпитно образовног рада у
електронском облику, по најновије моделу “Године узлета” или по моделу “Б”.
Развили смо и програм за ПП службу и програм за вођење Електронске педагошке
свеске.
Напомињемо да се сва упутства за коришћење програма налазе на адреси
https://mojportfolio.nasaskola.rs/index.php?r=site%2Fpomoc
.
Срдачно Вас поздрављамо!
Академија Филиповић Јагодина
У Јагодини, 05.02.2020.године

__________________________
Мсц.оец. Братислав Филиповић

Упутство за дељење (уколико сте заборавили на тај детаљ) у приложеним фотографијама

